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Ordföranden har ordet
jag skriver detta, ar det den 7 januari. Alla helgdagarna är överståndna. I
IDRG, när

morgon är det en vanlig måndag och en vanlig vecka inleds. Skönt. Nu blir det ordning
på dagarna igen och man kan återgå till sin
forskning och övrig verksamhet.
I styrelsen håller vi på med sammanfattning av det gångna året. Vi var många nya i
styrelsen efter forra årsmötet. Tack vare de
kunskaper och erfarenheter som "de gamla"
forde med sig har arbetet flutit på bra och vi
nyvalda har lärt oss mycket.

Vt rnn åstadkommit en del nytt under året,
ett forskarregister diir medletllmarna kan se inom vilka geografiska områden de övriga i foreningen forskar. Vi har
haft en utbildningsdag där vi lärt oss hitta
utvandrade släktingar i USA och vi håller på
med att utarbeta en informationsbroschyr
om vår forening som ska vara klar till
"Släktforskningen dag", som affangeras den

till exempel

17 mars.

Det är min forhoppning att medlemmatrLa
tycker a|t vi giort ett bra jobb i styrelsen, att
vi haft intressanta foredrag på våra mötesaftnar, &fr sfudiebesöken varit givande. Det
är också min forhoppning att medlemmama
ska kåinna delaktighet i foreningen genom
att bidra till verksa:nheten på olika sätt. Vi
har redan hört flera medlefirmar som berättat
om sin forskning vid våra mötesaffnar. Men
man kan bidra på annat sätt också - genom
prakfiska insatser. Vi kommer därfor att
genom en enkät vid årsmotet frågavad medlemmarna vill/kan ställa upp med. Arbetet
blir lättare och roligare om många hjälps åt.
Vi tar också tacksamt emot önskemål och
idöer om innehåll i kommande mötesaftnar.
Jac öxsran alla en god fortsattning på det
nya året och hoppas att
20A7 skall bli eff år
med många spännande
upptäckter i arkiven.

Välkomna

till

års-

mötet.

Kerstin \ulyrehed
Ordforande

f,affefi.tufi{r

åPföfitforsfi*rrc

Föreningen
Sollentuna
Släktforskare

clo Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7, 192 77 Sollentuna
Föreningens postgiro : 7 12 1 40-3

Föreningen, som är partipolitiskt abunden,
bildades 1 990 och har idag ca 145 medlemmar. Vi vill öka infressef för släktforsh
ningen, bland annat genom föreläsningar
och studiebesök.

Styrelse 2006
Kerstin Myrehed, ordforande
Tel 754 26 55
e-post : kerstin.myrehed@swipnet.

se

Hans Klaar, vice ordforande
Tel 754 39 16
e-post : hans.klaar @w cnord. se

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 754 48 01
e-post : karin.henriksson @sawast. se

Hans Carlheim, kassör, medlemsregister
Tel 35 46 80
e-po s t: carlheim@hem.utfors. se

Brita Ågren, vice sekreterare
e-post : brita. agren@swipnet. se

Erik Westin, vice kassör
Tel 35 71 9I
e-post : erwes@telia. com

Olle Vävare, ansvarig for an-teclwtat
TeVfax 35 74 92
e-post : vav are @telia. com
Åndrad postadress eller e-postadress anmäls till kassören Hans Carlheim.

ryrM

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nufilmer per år och ingår i årsavgiften. Manus och skrivelser skickas till:
Olle Vävare, Valhallavägen 2F,
191 49 Sollentuna; teUfaxS5 74 92;
e-po st : vav ary@telia. com.
Manusstopp for nästa nwnmer: 5 mars..

Smed

- ett yrke med tradition

I Sollentuna hette smeden Kari n
Dpr ÄR sÄrpnr många släktforskare som
stöter på en smed bland sina anor. Det var

forr ett respekterat och krävande yrke som
ofta gick i arv fid.n far till sorr. Landsbygdens smeder var ofta något av tusenkonsfirä-

rer eftersom de skulle behärska flera ay

-

smideskonstens varianter. På landsbygden
dominerade grovsmide (svartsmide) for tillverkning och reparation av verktyg, byggnadsjärn och jordbruksredskap. Smidet bedrevs då som bisyssla till jordbruket. Byeller sockensmeden hade en viktig ,rppgift i
jordbrukssamhället, Vid de större bruken
och godsen var smeden en särskild yrkesman. En vikfig uppgtft for smeden var att
tillverka hästskor, och i många fall var smeden också hovslagare. {.lnder 1700-talet
fvingades smederna in under det näringspolitiska systemet, vilket innebar att även detta
hanfverk skulle skötas av s&idernas borgare
inom skråväsendets ram.
Det har alltid funnits en viss romantik
kring smedsyrket som bedrevs kring den
sotiga och dramatiskt brinnande ässjan och
med tunga hammare och grova tänger när
järnet bearbetades på det stora städet. Smeden var sotig och muskulös.

Fön SoII-ENTUNA hembygdsforenings räkning har Erik Westin, medlem i vår släktforskarforenitrg, nyligen giort en kartläggning av smedjor och srneder i Sollentuna.
Han har skrivit en sammanfafiande rapport
från detta projeh, och här ska några avsnitt
redovisas. Det framgår av hans rapport att
smedjorna ganska ofta flyttades omkring.
Ett aktuellt exempel på detta är den smedja
som ligger vid Sollentunavägens södra del i
Silverdal och som bara under de senaste
årtiondena flyttats från plats till plats. Om
denna smedja skriver Erik Westin:
')- Öster om Gamla landsvägen låg
smedstugan i Silverdal. Själva smedjan låg
längre söderut. Innan smedjan flyttades dokumenterades den med uppmiitning, foto

Smedjan
grunden

vid Silverdal med milstenen i for-

- Foto: Erik

Westin

grafering och beskrivning. Före flytten anväindes smedjan av smeden Jan Andersson,
vilket framgår av dokumentationen. Här
sägs också att det funnits en smedja på platsen sedan mitten r{ 1600-talet. Vidare att
ingångsdörren pä gängse säff var vänd in
mot tomten. Detta for att eldskenet och gnistorna från eldstaden annars kunde skrämma
hästarna i sken då de drog fram på den gamla landsvägen.

Erren FLyrrEN av smedjan till

nuvarande

plats arnrändes den av en polis som smidde
hästskor där. På smedjans dörrskylt finns
uppgiften "Inneh. A. Sundström". Den benåimns "Silverdals hovslageri".
På PEAB:s kontor fick jag låna nyckeln
till smedj ?n, som nu ftamfor allt anvåinds
som forråd for en del virke, gipsskivor, dörrat m.m. Assjan finns kvar liksorn en ä.r*
betsbänk med skruvstycke, en ställning med
ett mindre antal hästskor, en tå.rrrg av större
modell samt en gängkloppa med gängsnitt. I
smedjan fanns dessutom en sten med inskriptionen:

ffiRONA
LANDSHOVDINIG
Vid fo*yat besök fick jag veta att nägr:t,
kanske från Länsmuseet, visat intresse for
att klistra ihop den stenen med en milsten
som finns utanfor vilken har inskriften:

1

MIL
FRÅN
STÅK
Det hade dock'f;r?ru bh for dyrr.
I september 2a06 befanns silverdalssmedjan va^ra flyttad på nytt. Denna gang
bara något hundratal meter åt nordväst, bakom den nya skolan i Silverdal. Den var i ett
återuppbyggradsskede med atl brädfordring
liksom innertaket ersatt med nya brädor.- - "
Man läser vidare i Erik Westins rapport:
"På Sagovägen 4 låg tidigare Bengtssons
smide, grundad av Bror August Bengtsson,
född 1901 i Täby. Han började sin smedkarriär i Hagby och flyttade sedan till Silverdal
där han bland annat skodde hästar som tävlade på ulriksdals galoppbana. Smedjan på
sagovägen startade han i februari 1930.
Hans maka Karin Maria, frdd 1905 i Gräsö,
berättades det om i Svenska Journalen nr 5
fu 1944. Hon beskrevs som en person som
har kapacitet högt över det normala. tItöver
att ha utbildats av sin man i smide fortbildade hon sig i svetsning på Hantverksinstitutet. Hon omskrevs senareo i oktober 1990, i
Dagens }.{yheter som "Sveriges forsta kvinnliga smed". Det var dagarna fore hennes 85årsdag.

Bland Bror Bengtssons arbeten gjordes
en del till s:t Eriks kyrka. sonen Gunnar
arbetade också i ft'retaget.
En del av denna information har jag ffitt
av Marianna Larssor, en av Bengtssons
döttrar. verkstaden upphörde år lg9r. Den
bild av makarna Bengtsson som visas här
(på sidan l) är en av Karin i släpsöm broderad tavla med höjden t l l cm och bredden
ra4 cm. Den har jug ffitt avfotografera tack
vare ägaren, makarna Bengtssons dotter
Ann-Marie Granholm. Den i tavlan noterade
beställningen av elva mejslar skall tillverkas
åt Ragnar Asplund.

Hembygdsfloreningens egrla smedj a,
den på Hersby, flyttades från slottsområdet
1954. Den sägs från början ha legat där
scoutsfugan "Arken i parken" ligger och
sedan en tid funnits något nordost om ladu-

Karin Bengtsson på Sagovrigen, Sveriges forsta
lrvinnliga smed. - Bilden på sidan I visar malrarna Bengtsson i arbete i smedjan, en tsvla
broderad i slcipsöm (N Karin.
gårdsbyggnaderna, rätt nära Landsnoravägelt."

ÅrsruLLIGT FLERA smedjor i Sollenfuna har
spårats av Erik Westin i hans noggranna
kartläggning, som är rikt illustrerad. Den
kommer att ingå i hembygdsforeningens
publikationer. Han har giort en grundlig
litterafurinventering och samlat mängder
med uppgifter om smedjor och smeder i
Sollentuna ur hembygdsftireningens många
publikationer. En av hans referenser är Föreningen for smedsläktsforskning FFS, som
byggt upp en databas med "sveriges smedsläkter fore år 1800 på bruk och större gårdar"- där iogår inte by- och sockensmeder.
För den som stoter på smeder i sin släkt
finns det all anledning att söka efter fler
uppgifter, främst i hembygdslitteraturen om
den trah det gäller, Smedsyrket torde vara
bland de bäst dokumenterade frånsett adel
och prästerskap i det gamla svenska samhället.
Olle Vcivare

Man och hustru i 1600:-talets Sverige

-

F

KohrrRoLL r oLrKA former var avgörande for
relationen mellan kvinnor och mån i 1600talets jordbrukssamhälle. Husbonden och
matmodern hade den största maklen i hushållet och det var likheterna mellan dem som
betonades, snarare än skillnaderna. Det visar
historikern Anna Hansen i sin avhandling. Anna Hansen har studerat relationen
mellan kvinnor och män, i en sfudie av jämtlandska hushåll på 1600-talet. Hon anlagger
ett bredare perspeldiv än vad som gjorts i
ti di gare genusfors kning,
Genom avhandlingen argumenterar hon
for att olika sorters kontroll var mycket vikti$ under den tidigmoderna perioden. Anna
Hansen identifierar tre kontrollområden:
kontroll över hushållet, över resurser och
över sig sjalv. Vilka personer hade möjlighet
att utöva denna kontroll, och hur agerade
andra for att undgå att kontrolleras?
Flera vihiga resuftrt pekar på att positionen inom hushållet var avgörande ftr den
makt man hade, Husbonden och matmodern
hade den största mahen och auktoriteten i
detta agrarsamhälle och det var likheterna
mellan de båda ledarna for hushållet som
betonades, snarare än skillnaderna, säger
Anna Hansen. Det var bara i fråga om kontrollen över egendom som det fanns en tyd-

lig uppdelning. Medan man och hustru

hade
samma befogenheter att forsvara sifi hushåll,
beordra sitt tjånstefolk eller påverka sina

barns beslut, så var egendomen någonting
exklusiw manligt.
Detta skiljer sig från de formella nonnerna
i samhället, exempelvis lagstiftningen, som
gav änkor rätt att disponera sin egendoffi,
medan hustrur hade vissa inskränkningar i

vad hon formellt sätt kunde
göra. Avhandlingen bidrar till en djupare
forståelse av den komplexitet som finns i
relationerna mellan människor, menar Anna
Hansen:

- Även om kon är en mycket viktig faktor,
har undersökningen visat att man inte kan nå
full ftirståelse for hur ett samhalle fungerar
om man inte också beaktar andra fahorer, så
som den plats man har i samhållsordningen
och ålder.
Hansens undersökning har också klarlagt
att kontroll i olika former var en mycket
central del i konstruhionen av kvinnlighet
och manlighet under den tidigmoderna tiden.
Anna Hansen: Ordnade hushåll, Genus och kontroll Jcimtland under 1600-taletHistoriska
institutionsn, Uppsala uriversitet. - Disputation

i
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Han DU srÄrrrNGAR eller
anor i IJSA? Då kan du ha
både glådje och nytta av att
låsa hemsidan for The
Swedish Colonial Sociefy.
Där finns många lankar som
leder till intressant låsning
om den verksamhet som
bedrivs bland svenskättlingarna i USA"
Webadressen är:
http llwww, colon i alswedes . org
:
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The Swerlish Coloniål Soctety, founded
in 1909, ts {ftc cldert $wedish hirtorical
groqr in the Llntted $tates dedicatedto
prer*rring the legacy of the New
$wede$ Colerny in Ämeries,

New rnernbcrs ane alwaytwelcsste.

Clickhere fordetailr.

Nsw in Print!
Colonial Reeorts af the
Swedi*h Chwrhes in
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"Det rena landet"
Fön-rvÅ rusnt't år sedan levde i romarrikets
utkanter månniskor som romarna kallade
"gennaner". Man visste inte rnycket otn
dem, men i imperiet skrevs ändå bocker om
dessa framlingar i norr, utan att frrfattarna
ens hade besökt deras samhällen.

När Sverige fvå tusen är senare blev en
spetsnation inom rasforskningen, var de
romerska fantasierna ännu aktuella. ]rlazisterna skulle snart göra tanken om ett "raskrig" till germanernas forsvar, till själva
bränslet i sin politiska väckelse. Men redan
är 1921 beslot den svenska riksdagen att ett
rasbiologisk institut skulle skapas Europas forsta till forsvar for landets unika
folkstam. Svenskarna var nämligen av ovanligt ren nordiskf-germansk rastyp, sades det.
Maja Hagermans nya bok är en tankeväckande skildring av germanernas idehistona i Sverige. Med avstamp i 200-talet, när
nordborna mötte Rom och skapade sin säregna "fornnordiska" kultur, drar hon trädarna vidare till 1900-talet, då personalen på
Rasbiologiska institutet i lJppsala iklädda
vita rockar tog emot personer for rasmåssig
beståmning. Längs vägen dit finns arkeologer, målare, diktare och fornforskare sorn
inte minst under 1800-talet framkallade en

vlslon av det gamla l'Torden vikingarnas
vårld. Omkring år 1900 hade de rasrena germanska vikingarna fätt plats i skolbocker
och uppslagsverk.
I dag talar genetiker inte längre om den
gennanska rasen. Inom genetisk forskning
hittar man inga tydliga människoraser, än
mindre några "germaner". Men visionen om
vikingen lever mårkligt nog ändå hrar i närbeslaktad form. Föreställningar om ursprunglig kultur och renhet florerar återigen.
Ytligt sett kan det tyckas oskyldigt, men
kopplingarna till politisk extremism och
framlingsfientlighet finns kvar. Maja Hagerman sätter kritiskt ljus på hur bilden av
våra forf;ider kom till och visar hur den ännu
i dag pråglar uppfattningen om vilka vi är.
Ma:a Hagerman iLr forfattare och vetenskapsjournalist. Hon har skrivit bland annat
Spåren av kungens mcin (som belonades
med Augustpriset 1996), Tusenårsresan och
I miraklers ti{ som utsågs till Årets bok om
svensk historia 2003.

en gemensam små'kindsk identitet?

Smålands historia åir den forsta moderna populåirvetenskapliga bok som tar ett samlat grepp
om hela landskapets historia. Boken handlar om
miinniskorna som levt och verkat där, från renjåigarnas ankomst någonstans nrnt LZ 000 f,Kr.
och fram till 2000-talets lT-anvåindande smålåinningar.
Låsaren far fölia de små landens tidiga histort4- läsa om kristendomens seger, om Smålands
många krigiska arhundraden som gråinslandskap
och 1500-talets blodiga bondeuppror under ].{ils

Dackes ledning. Håir beskrivs väckelsetraditio-

s

Maja Hagerman.' Det rena landet. Om konsten
att uppfinna sina fiffider. Prisma Utkom 2006.

- Källa: I.{ätfidningen

Svensk Historia.

Smålands historia i populär version
Röda stugor. Tåta skogar. Raskens. Barnen i
Bullerbyn. Gnosjöanda. Snålhet? I romaner och
barnböcker, i film och på TV har bilden av Småland tecknats många ganger. Hur stämmer den
med vsrkligheten? Kan man verkligen tata om

s

^,

nen, småfrretagsarnheten och hur en relativt sen
industrialisering ledde till en omfattande emigration.

Olle Larsson, fil.dr i historia och lektor vid
Katedralskolan i Växjö, har skrivit merparten av
texterna som handlar om landskapets äldre historia. Docent Lennart Johansson, veiksam som
fbrskare vid Växjö universitet, har skrivit om
landskapets moderna ufveckling, från ckka L750
och framåt. Inledningen iir skriven av professor
emerifus Lars*Olof Larsson, som skrivit flera
böcker om Småland och om medeltida och tidigrnodern historia, bland annat Arv'et tftt, GusIav Vasa.

Olle Larsson, Lennart Johansson & Lars-Olof
historia. Historiska Me-

Larsson: Smålands
dia. IJtkom 2006.

T

FönrrurNGEN SolmruTUNA SmrrnoRSKARE
inbjuder till en kväll kring lokalpolitisk historia
när herrar och adelsmän styrde från traktens säterier
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Joakim Malmström föreläser om

Herrskapen

och den lokala politiken
i Eds pastorat 1650-1900
'>

Landshövding Theodor Ankarcrona (t v) var på 1700-talet den sta*e mannen
iEd och Sollentuna. Han bodde på godset Runsa i Eds socken (mittbilden).
En annan stark man var Leonhard Klinkorrnström (t h) på Lövsta hengård.

Tisdag den 20 februari 2A07 klockan 19
i Tintomararummst,

bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Efter fö red raget h ål I s årsmöfes f ö rh an dl i n g ar

- Väl kom m en !

FöREN I NGEN SOLLENTU NA 5 IÄKTFORSKARE

KALLE,LSE,

TILL ÅNSMÖTE

tisdagen den 20 februari 20fi7

i Tintomararummeto Bibliotekshuseto Sollentuna centrum.
Årsmötesfiirhandlingarna hålls efter ffiredraget kl 19:
'oHerrskapen och den lokala politiken

i Eds pastorat 1650-L900" av Joakim Malmström.
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Förslas

till daeordnine

I Mötet öppnas
$ 2 Val av mötesordftirande och sekreterare
$ 3 Dagordningen fastställs
$ 4 Mötet behörigen utlyst
$ 5 Val av två justerare
$ 6 Verksamhetsberättelsen fiir 2006 (utsänd i an-tecknat)
$ 7 Bokslut fiir 2006 (delas ut vid mötet)
$ 8 Revisionsberättelsen och ansvarsfrihet fiir styrelsen
$ 9 Förslag till verksamhetsplan och budgetför 2007
$

samt medlemsavgift

för

f

f'

2008

10 Val av ordfiirande i fiireningen på ett år
$ 11 Val av tre ledamöter på två år
$ 12 Val av två revisorer på ett hr
$ 13 Val av revisorsersättare på ett år
$ 14 Val av valberedning
$ 15 Inkomna motioner
$ 16 Övrigt
$ 17 Avslutning
$

Ta med detta nummer av an-teclcnat

f-

till

årsmötet.
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Verksam hetsbe rättelse 2A06
för Föreningen Sollentuna släktforskare
Inför föreningens årsmöte 2007 avger styrelsen frljande verksamhetsberiittelse for 2006.

Antal medlemmar
Föreningen har 143 medlemmar som betalt årsavgiften för 2006.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av Kerstin lrAyrehed, ordförande, Hans Klaar,vice ordftirande,
Karin Henriksson, sekreterare, Brita Ågren,vice sekreterare, Hens Carlheim,kassf, Erik
Westin, vice kassör, Olle Vcivare, redaktör för an-teclcnat.
Styrelsen har under året haft 8 protokollforda sammantriiden.
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Verksamhet under året
Föreningen har under året haft en välbesökl och uppskattad verksamhet med mötesaftnar med
ftiredrag, öppet-hus- dagar, studiebesök och utbildningsdagar.

lF

Onsdag den 15 februari hölls årsmöte. 61 deltagare. Efter årsmötesfiirhandlingama höll fiI.
dr. Lars Otto Berg, Uppsala ftiredrag över åmnet Pråstsläkter och herdaminnen.
Lördagen den 18 mars genomftirdes över hela landet släktforskningens dag. Vi deltog med
information om släktforskning och om vår ftirening i biblioteket i gott samarbete med
personalen där. Uppskattningsvis 7 s-tel besökare.
Onsdagen den 22 mars: en kväll om tingsrätter och domstolar, om forna tiders {iingelser och
fångars liv. Karin Borgkvist Ljzng, Riksarkivet, berättade om vad arkiven kan avslöja. Antal
deltagare 55.
Tisdag den 25 april Hur hittar jag spåren efter USA-emigranter? Dorothy Glantz och Gunnar
Jeppsson orienterade om sökvågar och arkiv {ärran från kyrkböckerna. Antal deltagare 55.
Torsdag den 18 maj besökte vi Krigsarkivet. Vi hade två visningar, en på dagtid och en på
kvällstid. Ca 35 deitagare sammanlagt.
Tisdag den 19 september berättade Ingemar Goliat om 1600-talets håxhysteri och
trolldomsprocesser med arkivfall från dalasocknar kring Siljan; antal deltagare 60.
Lördag den 30 september genomftirde vi en utbildningsdag i Amerikaforskning- hur man
söker sina utvandrade slåiktingar i USA. Ledare: Dorothy Glantz. Av utrymmesskäl kunde vi
endast ha 6 deltagare.

Lördag den 14 oktober genomfordes den sedvanliga temadagen i Tintomararummet och
Amorinasalen. Årets tema var Torp och to{pare. Ingrid Eriksson Karth,Riksarkivet, och
Chris Henning Storstockholms genealogiska ftirening, kåserade om torpare, statare och
backstugusittare. Erik Göran^sson, Hembygdsftireningen, berättade om torp i Sollentuna.
Utställare var Sveriges Släktforskarförbund, Sällskapet Vallonåittlingarna, Krigsarkivet,
Storstockholms Genealogiska Förening, Stockholms Stadsarkiv, Genline, Holgerdata. Ca 100
besökare.
Onsdag den 8 november kåserade professor em. Per-Axel Wihorsson am\rad våra ortnamn
berättar. Ca 60 deltagare
Onsdag den 6 december beråttade Ingemar Ekrnan,bördig från Åland, hur han genom sin
slliktforskning hittat många utvandrade sliiktingar i USA och även Australien under rubriken

Ånsuörr
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"Slåiktforskning - ett brobygge mellan generationer och kontinenter". Ca 30 deltagare, som
bjöds på g1ögg och pepparkakor.

Ekonomi
Den kompletta ekonomiska redovisningen presenteras vid årsmötet. Den ekonomiska
ställningen argod.
Sollentuna kommun har beviljat ftireningen ett bidrag på 4 000 kronor samtrcdsatr-hyra
Amorinasalen och Tintomararummet. Dessutom ffir föreningen annonsera gratis i
Kulturkalendem samt på kommunens anslagstavlor. Kommunen sköter distributionen.

fiir

fln-tecknat
Föreningens medlemstidning har utkommit med 4 nummer under året. Olle Vävare har varit
redalctör.

Forskarregister
Vid årsmötet 2006 uppdrogs åt styrelsen att utveckla ett forskarregister f<ir ftireningen. Hans
Klaar har under året utarbetat ett sådant. Det finns tillgringligt vid våra mötesaftnar. För att
ska kunna vara aktuellt kråvs att medlemmar rapporterar in sina forskningsområden till Hans.
Han kommer då att kontinuerligt uppdatera registret.

det

Biblioteksskåpe

t

Berit Jeppsson har hand om ftireningens CD-skivor och de av ftireningens böcker som inte
registrerade i biblioteket. Lån görs vid mcitesaftnar eller genom telefonkontakt med Berit .
Förteckning över föreningens hela samling har publicercts i an-teclcnat

Slutord
Stort deltagarantal på medlemsaktiviteterna samt ökat antal medlemmar under året ser vi i
styrelsen som en bekrtiftelse på att ftireningens verksamhet i sin nuvarande form iir
uppskattad.
Styrelsen tackar fOr det gångna året och önskar ftireningen fortsatt framgang i sitt arbete

Sollentuna 2007 -01-04

Hans Klaar
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Redovisning av fdreningens ekonomi under 2006 kommer att göras under årsmötet.
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Föreningsnotiser
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oteket

Kalendari um

. Föreningen Sollentuna Släktforskare har
ett eget litet bibliotek bestående av tio
bocker och tio CD-skivor. Böckerna kan du

VÅnex 20A7
Tisdag 2A februari kl 19: Årsmöre.
Joakim Malmstrom ftireläser om Herrskapen och den lokala politiken i Eds pastorat

låna och studera hemma.

nöcrnn:

Inte bara kyrkböcker

1650-1900.

Sveriges

Släktforskarforbunds årsbok I 990
släktforskarfiörbunds årsbok T994
l{ils Göransson: I skolan och utanfor. Minnen från en lång levnad.
Hökstrand och Åkertind: Jakten på skräddarmästare C.F. Molander
Henrik Anderö: Läsebok for statcforskare
Chr istina I{ögrnark B ergman : Fädernegårdarna (Grästorp och Tengene i västergötland)
Göran fr ib or g : Brasiliensvenskarna
Clemensson och Andersson: Slätctforska
vidare
Slähforskningens mysterium
Släktforska i Stockholm

Lördag 17 mars: Släktforskningens dag i

Arkivskatter sveriges

i
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biblioteket, Sollentuna.
Torsdag 22 mars:

Onsdag 18 april. Besök på släkforskararkivet i Arninge.

Tisdag 24 april: Mötesafton program
meddelas senare.

Onsdag 9 maj (ern): studiebesök på Släk1forskarnas hus i Sundbyberg.

Gå icirkel

Befolkning 1 890
Befolkning 1 900
Befolkning 1970
Befolkning 1 980
sveriges Dödbok 1950- Iggg
sveriges Dödbok 1947 -2003
Emibas: Emigrantregister for Sverige
Emigranten Populär 2006. - Ny!
Sveriges
Sveriges
Sveriges
Sveriges

F

Yår ftirening kan äyen denna vår inbjuda till en studiecirkel i släktforskning.
Berit och Gunnar Jeppsson har laddat

fiir en termin

som inleds tlen 14 februari
klockan 13 på Holmbodavägen 71. Vitt
du vara med, ring snarast 754 26 95 och

anmäl dig.
Cirkeln är lämplig ftir nybörjare som
yill lära sig släktforskningens grunder.

Smedskivan 3.
Svenska ortnamn
Rosenberg: Handlexrkon över Sverige

För de flesta av dessa skivor kråvs windows 95 eller senare. smedskivan 3 kräver
Holger eller att Smedskiv an 2 finns.

Vårt

set är 7 l<r/styck.

vill låna eller kopa något

ovanstående kan vända sig
son, telefonTl{ 26 95.

Skriv och berätta
om din forskning

medlemsblad an-tecknat behöver
mera artikelmatenal där medlemmarna
berättar om fynd, framgängar och problem
i sin släktforskning. Texten behöver inte
vara exakt fttrdig med varje kommatecken.
Vi hjalper till rned redigeringen. Särskilt
läsvärd blir din artikel om den år illustrerad" Skanning av foto ordnar vi. Kontakta

' Dessutom har ftireningen arkivbeständLga
fotofickor till forsäljning. Det ffi dels hel
/'4, dels uppdelat i ffru mindre fickor. pri. Den som

program

meddelas senare.

CD-SKIYOR:

?

Mötesafton

av

till Berit Jepps-

Olle Vävare, telefon 35 74 92. Snarast!
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BONDER,
SOLDATER
OCH ANDRA GODBITAR
Kjell ÅOrinf berättar om fynd i sin släktforskning
torsdag 22 mars 2AAT klockan 19
i Ti ntomararummet, bibliotekshuset,

$ollentuna centrum
Välkornrnen

